LUDVIKA MS
Månadsmötes protokoll 20141106
Närvarande: 14stycken

§ 1 Mötet öppnas
Johan hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Föregående protokoll
Protokollet godkändes.
§ 3 Information från sektionerna
a: Folkrace
Det har inte hänt så mycket vid Dynamiten. Det har borrats ett hål i stenen för att kunna spränga
den. Men det är inget klart när sprängningen blir av.
b: Rally
Den 24 januari 2015 kommer vi att ansvara för 1 ½ sträcka på Bergslagsrallyt. Det kommer att bli
en rallytävling den 26 december som heter Hjulrushen. Det blir en sträcka som kommer att köras
tre gånger vid Björnhyttans avfallsanläggning.
Ny test väg i Björnhyttan väntar bara på tillståndet. Åke Andersson ska kolla försäkringar för
Björnhyttan när man tränar, att det gäller tillsammans med Dynamiten som redan finns.
c: MC
Det kommer att bli en tävling den 8 mars 2015. Det behövs 9 stycken nya stopp skyltar till
Björnhyttan.
d: Offroad
Arrendemark/avtal med kommunen är klart för fyrhjulsdrivna bilar.

e: Virtuell
Någon aktivitet till julskyltningen kommer det att bli vid Garvans torg.
f: Dubbelkommando bilen
Alla frågor kring dubbelkommandobilen kommer att lämnas en rapport på till nästa möte.
g: Säkerhet
Klubben har fått certifikatet i dag från Trygg & Säker förening.
h: Miljö
Bengt Berglund pratade om att ordna kurs för att kunna bli miljöchef. För att kunna bli det krävs
det C licens för det. Eventuellt blir det två kurser till nästa år någon gång i slutet av januari.
Nu finns det Miljöcertifikat som räcker till 2017.
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i: Ekonomi
Charles har lämnat en rapport om ekonomin och det ser bra ut. Nu kommer det inga inkomster
från Arbetsförmedlingen så vi måste vara sparsamma och tänka på utgifterna.
Det skall köpas in 9 st skyltar till MC. Och Bengt ville köpa 4 st tavelramar till certifikaterna.
§ 4 Skrivelser/ rapporter från förbunden. (Svemo/SBF/Kommunen/SISU)
Det har kommit en SBF play om säkerhetstänk.
§ 5 Nya medlemmar
Mikael Svensson och Martin Svensson blev invalda .
§ 6 Kurser
Den 16/11 blir det rallykurs. Bengt Berglund håller på med miljökurs, första kursen genomförd och
datum för den andra kommer att meddelas senare.
§ 7 Övriga frågor/ upplysningar
MC behöver mera spik och färg. Det skulle ordnas från Dynamiten.
Idag var Per Eriksson från Kultur & Fritid här på besök. Han presenterade vad han höll på med
och att hans intressen är föreningar. Han frågade om det fanns en möjlighet för de med funktionsnedsättning att komma ut och få titta på rally om och det gick att köra ut personerna på sträckan.
Åke Andersson frågade om det fanns protokoll kvar från 1995 – 1996, och även från 2010-20112013 . För då har Åke alla årsmötesprotokoll från styrelsen sen 1951.
§ 8 Mötets avslutande
Johan avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Den som öppnade mötet var

Johan Eriksson

Den som satt vid pennan

Ann-christin Andersson
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